
Księża i siostry: 
ks. Mirosław Stępień SChr – proboszcz 
ks.Piotr Janas SChr – wikariusz 
ks. Piotr Nowacki SChr – wikariusz 
ks. Tomasz Pietrzak SChr – wikariusz 
s. Jadwiga Kokolus MChR – zakrystianka 
s. Krystiana Pucik MChR – sekretarka 
 
Rada parafialna: 
Przewodniczący Rady: 
Mariusz Kwaśniak (630)460-4544 
Sekretarz: Barbara Musiał (630)543-3819 
Komisja Oświatowo - Katechetyczna: 
Barbara Musiał (630)543-3819 

Barbara Stano 
Komisja Kulturalna: 
Agnieszka Stankiewicz (630)863-3933 
Komisja Imprez: 
Jolanta Smoter (630)740-2749 
Marek Gracz (630)400-7338 
Komisja Charytatywna:  
Marta Penc (630)456-0603 

Anna Kasztelan(630)290-2234 
Komisja Gospodarcza: 
Mariusz Kwaśniak (630)460-4544 
Damian Mazur (773)567-6652 
Piotr Angielczyk (630)615-9855 
Artur Rogowski (773)720-0038 
Józef Żelazo 
Marek Stanisz (630)518-6560 
Przedstawiciel Młodzieży 
Tomasz Jurek (224)202-4567 
Rzecznik Prasowy: Agnieszka Stankiewicz 
Kapłani i Siostry: są stałymi członkami Rady 
 

LITURGIA NIEDZIELNA 
Pieśni na 24 marca  – IV Niedziela Wielkiego 
Postu 
 Wejście: 
   Ref: Wróć  synu  wróć  z daleka 
           wróć  synu  wróć, Ojciec  czeka.  
 1. Pustą  samotną  drogą z sercem ciężkim  od 
win   i  ze  spuszczoną  głową  szedł 
 marnotrawny  syn .  
Ref: 
2. I wychodzi  na drogę i wygląda  stęskniony 
   czy nie  wracasz  do domu 
  Tyle  razy odchodzisz i powracasz  skruszony 
 A  On  zawsze  dla  ciebie , ma otwarte ramiona 
.Ref: 
 
Ofiarowanie:  
Ciągle zaczynam od nowa (258). 

Komunia św.:  
U dzrwi Twoich (183) 
Dziękczynienie: 
O Ty, co mieszkasz sam (187). 
Zakończenie: 
Do Ciebie,  Matko (235) 
 
Czytania:   
Joz 5, 9a. 10-12  Ps 34; 2 Kor 5,17-21   
Łk 15, 1-3. 11-32    
Psalm responsoryjny 
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. 
 

Z Dzienniczka świętej Faustyny 
22.III. 1937. Dziś rozmawiając z pewną 
osobą, poznałam, że jest bardzo  
cierpiąca w duszy, chociaż ona na 
zewnątrz udawała, że nie cierpi i że 
jest wesoła. I uczułam natchnienie, aby 
jej powiedzieć, że to co ją dręczy jest 
pokusą. Kiedy jej odkryłam to, co ją męczyło, 
rozpłakała się w cały głos i powiedziała, że 
właśnie dlatego przyszła do mnie,  aby 
porozmawiać, bo czuła, że jej się ulży. 
Cierpienie było tego rodzaju, że duszę tę z 
jednej strony pociągała łaska Boża, a z drugiej 
strony świat. Przechodziła straszną walkę, aż 
się rozpłakała jak małe dziecko, odeszła 
uspokojona i uciszona. (Dz 1031) 

 
ROZWAŻANIA 

Czwarta   Niedziela  Wielkiego Postu  
Łk 15, 1-3. 11-32    
Pod koniec swojego życia siedemnastowieczny 
malarz Rembrandt namalował słynny obraz 
„Powrót syna marnotrawnego”. Na pierwszym 
planie artysta umieścił postaci: powracającego 
syna i witającego go ojca. Postać syna wskazuje 
na dramat bólu. Na nogach widoczne są 
rozpadające się chodaki, ukazujące poranione 
stopy, a brudne zniszczone ubranie jest w 
strzępach. Na twarzy syna widać wyraźne rysy i 
ból. Postać ojca wyraża wybaczenie i ulgę z 
powrotu już opłakanego syna. Dłonie ojca są 
symbolicznie różne. Jedna jest szeroka, twarda, 
spracowana, jakby męska. Druga zaś smukła i 
biała, jakby kobieca. Ojciec jest ubrany 
starannie, ale ubogo. Wybacza synowi grzechy 
oplatając go dłońmi. 
Jedną z postaci drugiego planu jest wierny syn, 
który pozostał z ojcem w domu. Jest on bogato 
ubrany, a jego twarz wyraża zdziwienie i 
niezadowolenie z reakcji ojca na powrót 

tel:(630)%20460-4544
tel:(630)%20543-3819
tel:(630)%20543-3819
tel:(630)%20863-3933
tel:(630)%20740-2749
tel:(630)%20400-7338
tel:(630)%20456-0603
tel:(630)%20460-4544
tel:(773)%20567-6652


niewiernego syna. Złości go to, że z taką 
czułością ojciec przyjął swego syna, który 
opuścił go i roztrwonił ofiarowane mu bogactwo. 
Widocznie nie jest zadowolony z powrotu swego 
brata. Rembrandt chciał w jak najlepszy sposób 
przedstawić treść chyba najbardziej znanej 
biblijnej przypowieści o nawróceniu. Droga 
powrotu była dla młodszego syna bardzo długa i 
bolesna. Prowadziła od momentu 
zdemaskowania pozornego szczęścia, aż do 
powrotu do rodzinnego domu, porzuconego 
wcześniej. A w domu cierpliwie czekał ojciec, 
który pomógł swojemu synowi na nowo odkryć 
godność dziecka. Swoim spojrzeniem potrafił 
wydobyć z marnotrawnego dobro, które zostało 
zakryte przez iluzje szczęścia. 
Młodość jest często związana ze złym 
wykorzystaniem daru wolności. Bóg, podobnie 
jak ojciec z przypowieści ewangelicznej, jest 
pełen dobroci i zaufania. Jego miłość nie 
pozwala jednak na to, by ograniczał wolność 
człowieka. Dopiero kiedy ten odkrywa, że 
wolność przeradza się w swawolę i powoduje 
zniewolenie, otwierają się mu oczy. Przekonany 
wcześnie co do słuszności podjętej decyzji, 
nagle traci grunt pod nogami. Zaczyna 
dostrzegać, jak krótkowzroczne były plany z 
dala od domu ojca i marzenia na przyszłość. 
Koniec pozornej pomysłowości ma swoje 
miejsce pomiędzy świniami. Ta tragiczna po 
ludzku sytuacja robi miejsce na refleksję: „Wtedy 
zastanowił się…”. Zaczyna się zmiana myślenia. 
Powrót do tego miejsca, które porzucił. 
Nawrócenie. Prawdziwe nawrócenie człowieka 
to nie tylko zaniechanie grzesznych czynów, ale 
rzeczywista przemiana serca, uznanie „za 
stratę” wszystkiego, co oddalało mnie od tego 
pędu „ku wyznaczonej mecie”. 
Wielki Post przynosi spodziewane owoce w 
naszym życiu wtedy, gdy odkrywamy w nim 
okazję do osobistego powrotu do Boga, 
pomnożenia dobra i świadczenia miłości w 
codziennych sytuacjach. Zwykle bardzo łatwo 
przychodzi nam usprawiedliwiać siebie, a 
jeszcze łatwiej oceniać i potępiać innych. Nasze 
grzechy przerażają nas, wolimy więc przed nimi 
uciec, zamaskować je pięknie brzmiącymi 
słowami i wyszukanymi motywacjami. Przyznać 
się do słabości, błędu, własnej 
niewystarczalności - to bardzo trudne. O wiele 
łatwiej jest żyć w przekonaniu, że w naszym 
życiu i postawach wszystko jest w porządku, że 
nic nie wymaga zmiany. 

ks. Leszek Smoliński 
 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 
Czwarta Niedziela Wielkiego Postu – 31 
marca  
6:00 pm ( sobota) + Stanisław Chlebowicz. 
6:00 pm ( sobota) + Stanisław Popielarz w 1 
rocznicę śmierci. 
7:00am + Aleksander Gawin          
9:00am ++ Wacław Cyniak w 3 rocznicę śmierci 
i za zmarłych z rodziny 
11:00am O szczęśliwe rozwiązanie i łaskę 
zdrowia dla dziecka     
1:00pm + Adela Pilipiak 
3:30pm Intencje zbiorowe    
7:00pm + Zdzisław Dzierżanowski w 1 rocznicę 
śmierci    
 
Poniedziałek – 1 kwietnia    
8:00am  + Robert Zabłotny w 2 rocznicę śmierci    
8:00am  + Domicella Krzak    
7:00pm + Michał Pawliński  w 23 rocznicę 
śmierci  
7:00pm + Aleksander Gawin         
 
Wtorek – 2 kwietnia 
8:00am Za Parafian      
8:00am  + Jacek Drozdowski     
7:00pm + Aleksander Gawin           
7:00pm + Gracjan Bajerlein w 5 rocznicę śmierci                 
 
Środa – 3 kwietnia       
8:00am ++ Karolina i Eugeniusz Lizak w 19 
rocznicę śmierci         
8:00am  ++ Teresa i Czesław Luter     
7:00pm  + Aleksander Gawin               
7:00pm  ++ Izydor i Longina Wójcik   
 
Czwartek – 4 kwietnia 
8:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla Elżbiety w diu urodzin      
7:00pm + Aleksander Gawin          
7:00pm  + + Henryka i Stanisław Średniccy w 
rocznicę śmierci          
 
Piątek – 5 kwietnia     
8:00am + Marianna Lisicka w rocznicę śmierci     
8:00am + Za dusze w czyśćcu cierpiące 
7:00pm + Aleksander Gawin             
 
Sobota –6 kwietnia  
8:00am + Marianna Matys w 9 rocznicę śmierci       



9:00am  + Ignacy Bolanowski w 5 rocznicę 
śmierci    
 
Piąta Niedziela Wielkiego Postu – 7 kwietnia  
6:00 pm ( sobota) Wynagradzająca 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i 
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i 
całego świata. 
7:00am + Karol Zaleski          
9:00am ++ Bronisław Czepiel w 11 
rocznicę śmierci, Jan i Aniela 
Czepiel 
11:00am Danuta Stachowiak w 3 
rocznicę śmierci     
1:00pm ++ Antoni i Stanisława Popławscy 
3:30pm Intencje zbiorowe    
7:00pm O Boże błogosławieństwo i Dary Ducha 
świętego dla Daniela Pawlikowskiego w dniu 
urodzin    

SAKRAMENTY 
 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 
 W  niedzielę 14 kwietnia zostaną ochrzczeni:   
Nicolas Kielian; Nicole Gil; Krystof 
Kruk-Myers.  a w niedzielę 28 
kwietnia : Ania Ela Kawula; Klara 
Patricia Jakubczak; Franciszek 
Charles Murzański Alexander 
Francis Hryniewiecki; Emilia 
Sikora. 
Spotkanie dla rodziców i rodziców chrzestnych 
odbędzie się w środę, 10 kwietnia o godz. 
7:45pm w salce w kościele. 
Rodzicom życzymy Bożego błogosławieństwa w 
wychowywaniu dzieci w wierze. 
 
BIERZMOWANIE 
Próby przed Bierzmowaniem: 

Najbliższa sobota 6 kwietnia 

godz. 3.00pm – próba, a po niej 

możliwość spowiedzi dla 

Kandydatów do Bierzmowania  

11 kwietnia godz. 7.30pm – próba dla 

wszystkich Kandydatów i Świadków do 

Bierzmowania.  

Obecność na próbach obowiązkowa! 

Zapisy do Bierzmowania w 2019r. zostały 

zakończone. 

Termin Bierzmowania: 13 kwietnia 2019r. godz. 

11.00am. Spotykamy się 30 minut wcześniej, 

czyli o 10.30am. Pamiętamy o odpowiednim 

stroju. 

Informacje dotyczące Bierzmowania znajdziecie 

na Fb: http://bit.ly/2w65Pow  nazwa grupy 

zamkniętej: Lombard - Młodzież ) oraz na stronie 

parafii: https://bit.ly/2OtGNUF.  

Ks. Tomasz Pietrzak SChr  
 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA    
Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej 
odbędzie się 4 maja 2019  dla dzieci ze Szkoły 
Św. Faustyny oraz 18 maja 2019 dla dzieci ze 
szkół w Schaumburgu, Itasca i Naperville. 
 
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA  
zostanie zawarty:   25 kwietnia przez: Anna 
Przybycień i Daniel 
Wasniowski; 27 kwietnia: 
Natalia Owsianska i Jarosław 
Wolf.  
Przygotowujących się do 
Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym 
modlitwom oraz życzymy wielu łask Bożych na 
nowej drodze życia! 
 
PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE 
Niedziela  24 marca:  $ 10,735.00 
Składka budowlana: $  11,833.00 
Pledges:  $  952.00 
Kawiarenka:  $  523.00 
Lampki:  $  831.00 
 
Zobowiązania - Pledges 
Dziękujemy naszym ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje zobowiązania  tzw. pledges) i w 
ostatnich tygodniach przekazali pieniądze na 
spłatę długu naszego kościoła: Arkadiusz 
Zwierniak i Monika Machnik, Wojciech i Janina 
Bykowski, Andrzej i Anna Mozgala, Przemysław 
i Karolina Wieclaw, Jacek i Marzena Flis, 
Grzegorz i Edyta Grygo, Czesław i Ewa 
Burzawa, Mariusz i Maria Onak, Leszek i Beata 
Szklanny, Marek i Anna Dragowski, Krzyszkof i 
Renata Mierkowski, Jan i Danuta Morawa, 
Grzegorz i Anna Kruczalak, Maciej i Katarzyna 
Stanio, Jan i Maria Korus, Roman i Alicja 
Styrczula, Janusz i Małgorzata Walos, Agata i 
Andrzej Szlezak, Maria i Henryk Cira, Mark 
Boron z rodziną, Ewa i Jarosław Tomszak, 
Barbara i Robert Doroz, Aneta i Jan Krupa, 
Anna i Robert Roszkowski, Anna i Jacek Lesny, 



Marta i Mariusz Wdowiak, Ludwika i Adam 
Peszak. 
 
Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 

W niedzielę, 31 marca zostanie zebrana druga 
składka na Catholic Relief Services Appeal, a w 
niedzielę 14 kwietnia na spłatę długu budowy 
naszej świątyni. 

Z ŻYCIA PARAFII  

ZNAJDŹ NASZĄ PARAFIĘ NA FACEBOOK'U.  

Publikujemy tam bieżące informacje, zdjęcia i 
biuletyny. Zapraszamy do polubienia: "Parafia 

Miłosierdzia Bożego w Lombard" 

 
 
Adres naszej strony parafialnej: 
www.milosierdzie.us 
 
Na stronie internetowej,  www.milosierdzie.us, 
istnieje możliwość finansowego wspierania 
naszej parafii. Pod zakładką "DONACJE"  przez 
PayPal możemy przesyłać swoje ofiary . 
Dziękujemy za pierwsze wpłaty. Bóg zapłać! 
 
RADA PARAFIALNA 
Witamy w naszej Radzie Parafialnej nowych 
członków: Anna Kasztelan, Barbara Stano, 
Piotr Angielczyk, Tomasz Jurek, Artur 
Rogowski, Marek Stanisz i Józef Żelazo. 
Życzymy wiele siły i zapału oraz Bożej opieki i 
wsparcia Parafian. 
Jednocześnie dziękujemy członkom Rady 
Parafialnej, którzy opuścili szeregi Rady 
Parafialnej: Bogusia Bukowska, Jadwiga 
Pajor, Stanisław Bujak i Adam Jakubek. 
Dziękujemy za  pracę na rzecz parafii i życzymy 
Bożego błogosławieństwa. 
Serdeczne Bóg Zapłać!!! 
 

 

 

WIELKI POST 

 
DROGA KRZYŻOWA 
Zapraszamy  na nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej, w każdy piątek 
Wielkiego Postu, w kościele o godz. 
3:00pm i 8:00pm oraz w środy o 
godz. 6:00pm dla dzieci.    
 
GORZKIE ŻALE 
Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali, w 
każdą Niedzielę Wielkiego Postu, o godz. 
3:00pm w kościele. 
 
REKOLEKCJA WIELKOPOSTNE  
Rekolekcje wielkopostne dla 
dorosłych odbędą sie w 
dniach od  piątku 29 marca 
do wtorku 2 kwietnia; 
wygłosi je ksiądz  Bogdan 
Molenda SChr, proboszcz parafii Matki Bożej 
Zwycięskiej w Chatham, ON.  
Rekolekcje dla dzieci w naszej parafii odbędą 
się w dniach 7-10 kwietnia. Poprowadzi je o. 
Michał Wójciak SAC- pallotyn- Ojciec duchowny 
w nowicjacie oraz wychowawca dzieci i 
młodzieży w Primary i High School w New 
Jersey 
Program: W niedzielę o 11.00 am- Msza św. Na 
rozpoczęcie rekolekcji, poniedziałek i wtorek o 
7.00 pm- Msza z nauka, środa-6.00 pm- Droga 
krzyżowa. 
 
ŚWIĄTECZNE JAJKO 
W kulturze 
chrześcijańskiej pomoc i 
jałmużna w okresie 
Wielkiego Postu są 
oczywistymi gestami. Po 
raz kolejny 
przeprowadzamy w naszej 
parafii akcję "Świąteczne jajko". 

http://www.milosierdzie.us/
http://www.milosierdzie.us/


Tym sposobem pragniemy pomóc  osobom 
ubogim i potrzebującym z naszej parafii. 
Podzielmy się z innymi i sprawmy komuś radość 
na nadchodzące Święta Wielkanocne. 
Koszyk z jajkami jest wystawiony w przedsionku 
kościoła. Można podjąć takie jajko. Prosimy 
zakupić “Gift Card” w sklepie i przynieść do 
kościoła do Niedzieli Palmowej włącznie. Kartki 
z “Gift Card” prosimy wrzucać do dużego jajka, 
które również znajduje się w przedsionku 
kościoła. Prosimy nie przynosić prezentów w 
innej postaci. 
Zapraszamy do udziału w tym wielkopostnym 
przedsięwzięciu, które ma zrodzić nowe dary i 
owoce w celebracji Wielkiej Nocy. 
 
JUBILEUSZ KONSEKRACJI KOŚCIOŁA 
Serdecznie zapraszamy wszystkich na Jubileusz 
10 - lecia Konsekracji naszej Świątyni, w sobotę 
27 kwietnia:  
Uroczysta Msza święta: 6:00pm 
Bankiet: 7:00pm w King’s Hall Banquets. 
Zgłoszenia prosimy kierować do pani Jolanty 
Smoter (630) 740-2749 i pani Agnieszki 
Stankiewicz (630) 863-3933. 

 
 

DEKORACJE WIELKANOCNE 
W niedzielę 7 
kwietnia dzieci z 
grupy Oazy Dzieci 
Bożych i ich rodzice 
sprzedawać będą 
przygotowane 
własnoręcznie 
dekoracje 
świąteczne i domowe słodkie wypieki. Zebrane 
w ten sposób pieniądze przeznaczone będą na 
wakacyjny wyjazd dzieci na rekolekcje oazowe 
do Yorkville. Z góry dziękujemy za Waszą 
życzliwość i wsparcie naszej akcji. Bóg zapłać! 
 
SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA W 
WIELKIM TYGODNIU: 
Niedziela Palmowa (14 kwietnia) : podczas 
każdej Mszy św. 
Wielki Poniedziałek  15 kwietnia): od godz. 
8:00am do 10:00am i od 6:00pm do 8:00pm 
Wielki Wtorek (16 kwietnia): od godz. 8:00am do 
10:00am i od 6:00pm do 8:00pm 
Wielka Środa  17 kwietnia): od godz. 8:00am do 
10:00am i od 6:00pm do 8:00pm 
Wielki Czwartek (18 kwietnia): od godz. 8:00am 
do 10:00am 
Wielki Piątek  19 kwietnia): od godz. 8:00am do 
10:00am 
 
PROGRAM TRIDUUM PASCHALENGO 
WIELKI CZWARTEK – 18 KWIETNIA 
7:30pm – Msza św. Wieczerzy Pańskiej 
Adoracja Najświętszego Sakramentu w 
Ciemnicy przez całą noc 
 
WIELKI PIĄTEK – 19 KWIETNIA 
3:00pm – Droga Krzyżowa, początek Nowenny 
do Bożego Miłosierdzia 
5:00pm – Droga Krzyżowa dla dzieci 
7:30pm – Liturgia Wielkiego Piątku 
Adoracja Najświętszego Sakramentu przy 
Grobie Pańskim przez całą noc do soboty do 
godz. 4:oopm 
 
WIELKA SOBOTA (WIGILIA PASCHALNA) – 
20 KWIETNIA 
8:00am – 4:00pm – Poświęcenie pokarmów  co 
godzinę) 
Do godz. 4:00pm – Adoracja przy Grobie 
Pańskim 
7:30pm – Liturgia Wigilii Paschalnej 
 



UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA 
PAŃSKIEGO – 21 KWIETNIA 
6:00am – Msza św. z procesją rezurekcyjną 
9:00am, 11:00am, 1:00pm i 3:30pm – Msza św. 
w ciągu dnia 
 
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 22 
KWIETNIA 
8:00am, 10:00, 12:00pm i 7:00pm – Msza św. 
 
ŚWIĘTO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 
 Uroczystość Odpustowa) 
TRIDUUM PRZED UROCZYSTOŚCIĄ  - 24, 25 
i 26 kwietnia  środa, czwartek, piątek) w czasie 
Mszy św. o godz. 7:00pm -  Triduum poprowadzi 
ks. Maciej Koczaj SChr. 
 
WIGILIA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – 27 
KWIETNIA (sobota) 
6:00pm - Msza św. Jubileuszowa z okazji 10-
lecia Konsekracji naszego kościoła  
7:00pm - Po Mszy św. uroczysty Bankiet w 
King’s Hall w Lombard 
 
UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – 
28 KWIETNIA 
7:00am, 9:00am, 11:00am i 1:00pm – Msza św. 
2:00pm – 3:00pm – Czuwanie przed 
Najświętszym Sakramentem w kościele 
3:00pm – Koronka do Bożego Miłosierdzia 
3:30pm – Msza św. Odpustowa 
4:30pm – Oratorium o Bożym Miłosierdziu w 
wykonaniu Chóru Parafialnego im. Jana Pawła II 
7:00pm – Msza św. 
 
EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA 
"Czwarta edycja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej 
w Chicago odbędzie się w nocy z 5 na 6 
kwietnia 2019 r. Rozpoczynamy Mszą świętą o 
7:00pm w Jezuickim Ośrodku Milenijnym (5835 
W Irving Park Rd, Chicago) po czym wyruszamy 
jedną z trzech tras do Lombard, Marytown lub 
do parafii Jane de Chantal (5251 S McVicker 
Ave) w Chicago. Serdecznie zapraszamy" 
Chętni, którzy chcą wziąść udział w  EDK, mogą 
to zrobić za pomocą strony: www.edk.org.com 
 
ZAPISY DO CHÓRU PARAFIALNEGO!!!  
Chór im. św. Jana Pawła II 
  przy naszym  
Sanktuarium zaprasza 
młodzież, panie i panów 
do wzmocnienia Chóru.  

Z uwagi na powrót do Polski 
niektórych członków chóru, brakuje osób 
śpiewających. Prosimy o zgłaszanie się do pana 
organisty – Zbigniewa Blicharza: 773 -616-9284 
 
ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO 
SAKRAMENTU 
Zapraszamy na adorację 
Najświętszego Sakramentu, która 
odbywa się od poniedziałku do 
czwartku od godziny 8:30am do 
6:30pm. W  
piątek adoracja rozpoczyna się od godziny 
8:30am i trwa aż do soboty do godziny 
5:30pm. W niedzielę rozpoczyna się o godzinie 
8:00am i trwa do godziny 6:30pm.  
Całonocna adoracja odbywa się z piątku na 
sobotę.  
Osoby, które pragną adorować Jezusa w 
Najświętszym Sakramencie jedną godzinę w 
tygodniu, prosimy o wypełnienie i oddanie 
deklaracji do koszyka, który jest w przedsionku 
naszego kościoła. Więcej informacji u Pani 
Stanisławy: (708) 691-1758. 

 
Nowe niebezpieczne ustawy 
aborcyjne dla stanu IL 

“ Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili”  
Nasz wysiłek podejmowany na rzecz dzieci 
nienarodzonych, jest warty każdej pracy i wysiłku, i 
napewno nie pójdzie w zapomnienie. 
Piszę do was ponieważ w najbliższych terminach, 20 
marca i 3 kwietnia, odbedzie sie w Springfield 
głosowanie nad nowymi ustawami aborcyjnymi dla 
naszego stanu IL.  
Ustawy te są na tyle niebezpieczne, że pozwalają 
na: 
-całkowite zniesienie wszelkich regulacji 
odnośnie tabletek antykoncepcyjnych, -pozwala 
aby nie tylko lekarze dokonywali aborcji ale 
pielęgniarki , 
- zniesienie wszelkich regulacji dla klinik 
aborcyjnych  
- ale przede wszystkim pozwala nieletnim 
dzieciom na aborcje bez zgody  rodziców.  
 
3 kwietnia jest zorganizowany przez archidiecezję 
Joliet, autokar na pokojowy przemarsz życia przed 
budynkami rządowymi w Springfield. Jeśli ktoś z was 
dysponuje czasem i  chce wspomóc naszych braci i 
siostry, w sprzeciwie dla tych 2 ustaw to 
zapraszamy!!!. Można bezpośrednio kontaktować się 
z organizatorami.  



Prosimy o post i modlitwę w tych dniach.  
Więcej informacji o nowych ustawach znajdziecie 
poniżej: 
http://www.dioceseofjoliet.org/life/sectioncontent.php
?secid=28 
https://pvm.archchicago.org/documents/87254/4025
17/Life+Advocacy+Day+Flyer/aca745ce-eef0-4012-
8e6c-93ee29e59075 
 
SKRAJNY PRZYPADEK: Projekty ustaw 
aborcyjnych przedstawione organom 
ustawodawczym stanu Illinois HB 2467 i SB 1594: 
Uchyla obowiązującą w stanie Illinois Ustawę o 
obowiązku powiadamiania rodziców o aborcji 
(Parental Notification of Abortion Act). Obecnie 
obowiązująca ustawa nakłada obowiązek 
powiadamiania (jednego z) rodziców lub opiekuna 
prawnego w przypadku, gdy nieletnia zamierza 
dokonać aborcji. Nie dotyczy to dzieci 
maltretowanych fizycznie lub wykorzystywanych 
seksualnie. Ustawa uchwalona w roku 1995, jednak 
wprowadzona w życie dopiero w roku 2013, na mocy 
wydanego jednomyślnie orzeczenia Sądu 
Najwyższego stanu Illinois. • Uchyla obecnie 
obowiązujące prawo dotyczące aborcji przez poród 
częściowy. • Określa aborcję jako prawo 
fundamentalne. • Wyłącza kliniki aborcyjne spod 
regulacji dotyczących poważnych procedur 
medycznych. • Usuwa wymóg, aby aborcja mogła 
być wykonywana wyłącznie przez lekarza. • Badamy 
inne skutki proponowanej ustawy. HB 2495 i SB 
1942: Bieżące informacje znajdziesz na stronie 
www.ilcatholic.org oraz w wiadomościach mailowych 
wysyłanych przez naszą organizację Illinois Catholic 
Advocacy Network (I-CAN). Zarejestruj się w I-CAN 
na stronie: www.ilcatholic.org/take-action/join-i-can 
Skontaktuj się ze swymi przedstawicielami w Izbie 
Reprezentantów i Senacie stanu Illinois i żądaj, aby 
głosowali przeciwko projektom ustaw HB 2467, SB 
1594, HB 2495 i SB 1942. Więcej informacji 
znajdziesz na www.ilcatholic.org.  
 

Modlitwa w intencji beatyfikacji sługi 
Bożego kard. Augusta Hlonda 

Boże, nasz Ojcze, dziękuję Ci za to, że dałeś 
naszej Ojczyźnie kard. Augusta Hlonda, biskupa 
i Prymasa Polski, wielkiego i żarliwego czciciela 

Niepokalanej Dziewicy, Matki Twojego Syna i 
naszej Matki, oraz że uczyniłeś go troskliwym 
ojcem i opiekunem Polonii zagranicznej.  
Racz wzbudzić i w moim sercu gorącą miłość ku 
Tobie i synowską cześć ku Maryi 
Wspomożycielce Wiernych, a dla wsławienia 
Twojego Imienia racz mi udzielić za 
wstawiennictwem sługi Bożego kard. Augusta 
Hlonda łaski, o którą pokornie proszę.  
Amen.  
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała 
Ojcu... 
 

GRUPY PARAFIALNE 

OAZA DZIECI BOŻYCH 
Dzieci zapraszamy na spotkania Oazy 
Dzieci Bożych, które odbywają w 
czwartki o godz. 18:30 w Centrum 
Pastoralnym: 
w 1 i 3 czwartek miesiąca dzieci w wieku 7-10 lat,  
w 2 i 4 czwartek miesiąca dzieci od 11 lat.  
Spotkania rozpoczną się od października. 
Opiekunem grupy jest siostra Magda. 
 
MINISTRANCI 
Wszystkie informacje dotyczące 
ministrantów znajdują się na stronie 
internetowej Parafii. Opiekunem 
ministrantów jest ks. Piotr Janas SChr. 
 

SCHOLA DZIECIĘCA  ”Boże 
Perełki”  
Zapraszamy dzieci, które pragną 
śpiewać w scholi dziecięcej, na próby, 
które odbywają się w każdą środę od 
6:45 do 7:45pm w Centrum 
Pastoralnym.  Scholę prowadzi p. 
Iwona Helinski, a opiekunem jest ks. Piotr Janas. 
 
SCHOLA MŁODZIEŻOWA 
Młodzież utalentowaną muzycznie i 
lubiącą śpiewać zapraszamy do 
scholii młodzieżowej. Próby 
odbywają się w każdy czwartek o 
godz. 8:30pm w kościele. Scholę prowadzi  p. Bartek 
Cieżobka. 
 

MŁODZIEŻ  

Spotkania młodzieżowe odbywają się 

w środy po Mszy Świętej wieczornej 

ok. 7:45pm w Centrum Pastoralnym. 

W tym roku młodzież spotyka się w dwóch grupach: 

młodszej 12-15 lat i starszej 16+.  

W środę 3 kwietnia nie będzie Drogi Krzyżowej 

dla młodzieży. Zachęcam Was do udziału w 

http://www.dioceseofjoliet.org/life/sectioncontent.php?secid=28
http://www.dioceseofjoliet.org/life/sectioncontent.php?secid=28
https://pvm.archchicago.org/documents/87254/402517/Life+Advocacy+Day+Flyer/aca745ce-eef0-4012-8e6c-93ee29e59075
https://pvm.archchicago.org/documents/87254/402517/Life+Advocacy+Day+Flyer/aca745ce-eef0-4012-8e6c-93ee29e59075
https://pvm.archchicago.org/documents/87254/402517/Life+Advocacy+Day+Flyer/aca745ce-eef0-4012-8e6c-93ee29e59075


Drodze Krzyżowej dla dzieci w środę o godz. 

6.00pm lub dla dorosłych w piątek o godz. 

3.00pm lub 8.00pm. 

Ps. Pamiętaj o modlitwie i spowiedzi.  Aktualne 

informacje znajdziecie zawsze na FB: 

http://bit.ly/2w65Pow  nazwa grupy zamkniętej: 

Lombard - Młodzież ).  

Ks. Tomasz Pietrzak SChr  
 

KRĄG MIŁOSIERDZIA 
Spotkania Kręgu Miłosierdzia dla 
starszej młodzieży pracującej i 
studiującej odbywają się w niedzielę, 
po Mszy świętej o godz. 7:00pm, w 
Centrum Pastoralnym. Ludzi młodych, 
pragnących żyć duchem Bożego Miłosierdzia 
serdecznie zapraszamy na spotkania.  
Harmonogram spotkań: 
Pierwsza Niedziela: Spotkanie z Jezusem 
Eucharystycznym w Kaplicy Siostry Faustyny!!! 
Druga Niedziela: Pogłębianie naszej wiary!!! 
Trzecia Niedziela: Dobry film, którego jeszcze nie 
widziałeś. 
Czwarta Niedziela: Pogłębianie naszej wiary!!! 
Kontakt: krag.milosierdzia@gmail.com.   
Opiekunem grupy jest ks. Piotr. 
 

ZESPÓŁ „MISERICORDIA” 
Zespół muzyczny „Misericordia towarzyszy 
Liturgii Mszy świętych i różnych nabożeństw. 
Oprawa muzyczna zespołu na stałe wpisała 
się w przeżywanie młodzieżowych 
niedzielnych Mszy świętych o godz. 
7:00pm. Próby zespołu odbywają się we 
wtorki o godz. 8:00pm. Zespół prowadzi p. Jacek 
Krępulec:  630)205-4851. Opiekunem zespołu jest 
ks. Proboszcz. 
 

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM  

W każdy czwartek nasze spotkania 

rozpoczynamy Mszą świętą o godz. 

7:00pm w kościele. Druga część spotkania po Mszy 

świętej odbywa się albo w kościele, albo w Centrum 

Pastoralnym  podczas Mszy św. zostanie podane 

miejsce spotkania) i trwa od ok. godz. 7:50pm do ok. 

9:00pm. Pod koniec każdego spotkania może 

nastąpić dzielenie w grupach. 

Nasza formacja duchowa pozwala odkrywać nam 

nasze charyzmaty, by dzielić się nimi w małych 

wspólnotach – rodzinie jak i z całym Kościołem. 

Pragniemy wzrastać dla większej chwały Bożej i 

odnajdować Boga w naszej codzienności. Naszej 

formacji przyświeca maksyma św. Ignacego Loyoli: 

Nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i 

smakowanie rzeczy zadowala i nasyca duszę. 

Spotkanie 4 kwietnia rozpoczniemy Mszą Świętą 

o godz. 7:00pm. W drugiej części spotkania 

odbędzie się konferencja, której tematem będzie: 

Pocieszenie i strapienie jako norma życia 

duchowego.  

Jeśli chcesz się przyłączyć – czekamy na Ciebie! 

Opiekun grupy ks. Tomasz Pietrzak SChr 

 

LEKTORZY 

Słowo Boże jest istotnym elementem życia i wzrostu 
duchowego chrześcijanina. Właściwe jego 
odczytanie i przekazanie wiernym pomaga w 
głębszym przeżyciu Eucharystii. Lektorzy naszej 
Parafii czytają Słowo Boże w czasie liturgii 
niedzielnej i świątecznej.  Osobą odpowiedzialną za 
lektorów w naszej Parafii jest p. Jadwiga Pajor - tel. 
(773) 505-7442. Opiekunem duchowym jest ks. 
Proboszcz. 
 

APOSTOLAT MIŁOSIERDZIA  
Apostolat w swojej działalności 
podejmuje dzieło modlitewno - 
charytatywne w intencji osób 
potrzebujących troski, pomocy i 
towarzyszenia im w trudnościach i 
problemach życia. Kontakt:  630) 268-8766. 
Opiekunem grupy jest ks. Proboszcz. 
 
APOSTOLAT MARGARETKA  
Osoby należące do grupy 
modlitewnej Margaretka codziennie 
modlą się za kapłanów. Spotkania 
grupy odbywają się w każdą 
ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy 
świętej o godz. 9:00am. Opiekun 
grupy: ks. Tomasz Pietrzak SChr.  
 

KRĄG BIBLIJNY „ZACHEUSZ” 
Spotkania Kręgu Biblijnego 
„Zacheusz” odbywają się co dwa 
tygodnie w poniedziałki po 
wieczornej Mszy świętej (8:00pm) w 
Centrum Pastoralnymi. Zaprasza ks. Piotr Janas 
SChr.  
 

CHÓR PARAFIALNY 
Próby chóru parafialnego odbywają się 
w środy o godz. 7:30pm w Centrum 
Pastoralnym. Osoby, które pragną 
zapisać się do chóru, prosimy o kontakt 
z panem organistą Zbigniewem Blicharzem: .773 -
616-9284.  
Opiekę duchową nad chórem sprawuje ks. 
Proboszcz. 

http://bit.ly/2w65Pow
mailto:krag.milosierdzia@gmail.com


ORKIESTRA DĘTA 
Próby odbywają się w poniedziałki 
o godz. 7:00pm w Centrum 
Pastoralnym. Zapraszamy dzieci, 
młodzież oraz dorosłych grających 
na instrumentach dętych do wstąpienia w nasze szeregi. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt z dyrygentem, p. 
Mirosławem Bogun, tel. (708) 404-7378. Opiekę 
duchową nad orkiestrą sprawuje ks. Proboszcz. 
 
MARSZAŁKOWIE 
Marszałkowie witają 
przychodzących, wskazują wolne 
miejsca w ławkach, troszczą się o 
zbieranie kolekty. Mężczyzn, 
którzy pragnęliby zostać 
marszałkami prosimy o kontakt z 
panem Stanisławem Bujakiem, 
tel. (630) 543-2156. 
 
GRUPA PRO-LIFE 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy w 
obronie życia dzieci nienarodzonych 
przy klinice aborcyjnej „Advantage” w 
Wood Dale, IL w następujące dni: 
wtorek, czwartek, sobota od 6:00 
rano; piątek od 7:00 rano. W środę 
klinika aborcyjna jest nieczynna. Zgłoszenia i 
szczegóły u p. Doroty, e-mail: pdw10@sbcglobal.net. 
 

GRUPA RÓŻAŃCOWA  
Zmiana tajemnic różańcowych Grup 
Żywego Różańca odbywa się w 
każdą pierwszą niedzielę miesiąca, 
po mszy świętej o godz. 9:00am w 
kaplicy Św. Faustyny, natomiast 
Dziecięcego Koła Różańcowego po 
mszy świętej o godz. 11:00am w Bibliotece Verbum. 
 

RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI  
Powstał jako efekt rekolekcji, które 
odbyły się w 2001 roku w Gdańsku - 
Oliwie. Rekolekcje zdominowane były 
modlitwą o przebaczenie i uzdrowienie 
relacji rodzice - dzieci. Także i w naszej 
Parafii powstała idea modlitwy rodziców za 
dzieci. Rodzice pragnący dołączyć się do tej 
Wspólnoty Różańcowej proszeni są o kontakt z 
panią Beatą, tel.:  773) 544-5031. Opiekę duchową 
sprawuje ks. Piotr Janas SChr. 
 

ZESPÓŁ „MAŁA WISŁA”  
Zapraszamy dzieci w wieku 
od 4 - 7 lat do zespołu tańca 
ludowego. Zajęcia odbywają 
się w każdy poniedziałek w 
godz. 5:00pm - 6:30pm w 
Centrum Pastoralnym. 

Zespół prowadzony jest przez panią Irenę 
Jarocińską:  630) 776-5401 
 

PORADNICTWO RODZINNE 
Coraz częściej borykamy się z 
problemami małżeńskimi i 
wychowawczymi, w których szukamy 
kompetentnej pomocy.  
Dlatego jest otwarte w naszej Parafii 
Poradnictwo Rodzinne, w którym służą pp. Piotr i 
Halina Tyrka. Na spotkanie można umówić się 
telefonicznie, dzwoniąc  630) 582-1505. 
 

STRAŻ HONOROWA NSPJ i NSM 
W każdą pierwszą sobotę miesiąca 
po mszy świętej o godz. 6:00pm 
odbywa się spotkanie modlitewne 
Straży Honorowej Najświętszego 
Serca Pana Jezusa i 
Niepokalanego Serca Maryi. 
Opiekunem grupy jest ks. Piotr. 
 

GRUPA AA 
Jeśli masz problemem z alkoholem i 
szukasz pomocy oraz wsparcia, 
przyjdź na spotkanie, które odbywa się 
we wtorek o godz. 8:00pm, w Centrum 
Pastoralnym. W każdy ostatni wtorek 
miesiąca spotkanie "otwarte" dla wszystkich. 
Kontakt: (773) 848-1821 
 

GRUPA AL-ANON 
Jeśli ktoś z Twoich bliskich ma problem alkoholowy – 
przyjdź do nas. Podzielimy się z Tobą swoim 
doświadczeniem, siłą i nadzieją. Spotkania odbywają 
się w każdy czwartek o godz. 8:00pm w Centrum 
Pastoralnym. Kontakt: (847) 962-0677 lub (630) 442-
3755 
 

KLUB SENIORA „ZŁOTA RÓŻA”  
W drugie soboty miesiąca o godz. 
3:00pm w Centrum Pastoralnym 
odbywają się spotkania członków 
Klubu Seniora. Wszystkich chętnych 
zapraszamy. Kontakt: Marianna 
Zygadło: 630) 6249764 
 
BIBLIOTEKA "VERBUM" 
Biblioteka „VERBUM” mieści się w 
salce na balkonie i czynna jest w 
niedzielę pomiędzy Mszami. 
Wypożyczyć w niej można książki 
religijne i patriotyczne. 
 
WARSZTATY ROZWOJU DUCHOWEGO 
„Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia” 
Nasza Parafia oraz Wspólnota Trudnych Małżeństw 
SYCHAR organizuje Warsztaty rozwoju Duchowego, 

mailto:pdw10@sbcglobal.net
http://www.milosierdzie.us/?art_id=64


których opiekunem duchowym jest ks. Mirosław 
Stępień SChr. 
Spotkania odbywają się w drugi i czwarty piątek 
miesiąca w Centrum Pastoralnym. 
 
WYDARZYŁO SIĘ !!! 

Kolejny bastion zdobyty … 

W sobotę 16 marca do egzaminu dopuszczającego 

do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania przystąpili 

Kandydaci tzw. niezrzeszeni, czyli Ci którzy nie 

uczęszczają na katechezę w polskich szkołach. 

Egzamin odbył się w Centrum Pastoralnym przy 

naszej parafii o godz. 4.00pm. Kandydaci trójkami 

wchodzili do sali, gdzie czekał na nich ks. Tomasz 

Pietrzak SChr. Rodzice dzielnie i cierpliwie czekali 

na swoje dzieci. Młodzież między innymi musiała 

wykazać się wiedzą o swoim patronie do 

Bierzmowania, powiedzieć czym jest Sakrament, 

który chcą przyjąć oraz wykazać się umiejętnością 

posługiwania się Pismem Św., co niestety 

wielokrotnie okazywało się zadaniem bardzo 

trudnym. Wszyscy, którzy przybyli, pozytywnie 

przeszli przez egzamin, choć wielu z tzw. kredytem 

zaufania, że będą rozwijać w sobie pragnienie bycia 

dojrzalszymi chrześcijanami, którzy chcą poznawać 

Słowo Boże i Przykazania Boże, by jeszcze lepiej i 

pełniej swoim życiem świadczyć o Chrystusie. 

W Katechizmie Kościoła Katolickiego pkt. 1303 

czytamy, że: „Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i 

pogłębienie łaski chrzcielnej: 

- zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że 

możemy mówić "Abba, Ojcze!"  Rz 8,15); 

- ściślej jednoczy nas z Chrystusem; 

- pomnaża w nas dary Ducha Świętego; 

- udoskonala naszą więź z Kościołem; 

- udziela nam, jako prawdziwym świadkom 

Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do 

szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do 

mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do 

tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża. 

Przypomnij sobie, że otrzymałeś duchowy znak, 

ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, 

ducha poznania i pobożności, ducha świętej 

bojaźni", i zachowuj to, co otrzymałeś. Naznaczył cię 

Bóg Ojciec, umocnił cię Chrystus Pan i "dał zadatek" 

Ducha  św. Ambroży).” 

Zatem egzamin jak i samo przyjęcie Bierzmowania 

nie może być końcowym etapem relacji z Bogiem, 

ale ma stanowić krok ku jej stałemu pogłębianiu i 

doświadczaniu w coraz dojrzalszy sposób, a 

codzienna modlitwa i Sakramenty mają towarzyszyć 

nam przez całe życie, by wspomagać nas w drodze 

ku pełni życia w Bogu.  

OGŁOSZENIA DROBNE 

 Potrzebna pani do serwisu sprzątającego z 
samochodem lub bez, okolice GlenEllyn, Lombard, 
Addison. Kontakt: Helena (630)661-0015 

 Wynajmę ładne wyremontowane mieszkanie w 
Schaumburg. 2 bd 1.5 bth. Fremd HS, Harper 
Collage, blisko Woodfield. Kontakt: Marcin 
(630)306-8455 

 Wynajmę 3-sypialniowy dom z garażem w 
Elmhurst. Kontakt: Krzysztof (773)316-6558. 

 Naprawa i instalacja drzwi garażowych i silników. 
Kontakt: Krzysztof (773)968-6861 

 Potrzebna opiekunka do dziecka  16 miesięcy) na 
2-3 dni w tygodniu w Naperville. Kontakt: Monika 
(773)837-8309 

 Potrzebny pracownik do firmy remontowej. 
Doświadczenie mile widziane. Kontakt: Dawid 
(773)875-4567 

 Potrzebna pani do opieki dwójki dzieci  2 i pół roku 
oraz 5 miesięcy), w godz. 10:30-16:30 od 
poniedziałku do piątku w Addison. Kontakt: Ania 
(773)322-3605 

 Sprzedam okazyjnie dom jednorodzinny w Roselle 
na podwójnej narożnej działce, 3 sypialnie, 2 
łazienki, parkiety, kominek, 2 garaże, odnowiony, 
gotowy do wprowadzki. Kontakt: Ewa: (630)279 -
9000. 

 Do wynajęcia od 1 sierpnia dom w Bloomingdale, 4 
sypialnie, 2½ łazienki, parkiety, wykończona 
piwnica, 2 garaże,  dobre szkoły: Kontakt: Ewa: 
(630) 279-9000 

 Potrzebny doświadczony frezer-programista na 
frezarki typu HAAS VF– 6/ VF-11. Kontakt: 
Mateusz: (630) 418-0894 

 Kierowca CDL, bez nałogów, poszukuje pokoju do 
wynajęcia  z możliwością korzystania z kuchni) od 
1 kwietnia. Kontakt: Roman: (818)263-0408 

 Przygotuję na zamówienie krokiety na małe 
uroczystości domowe. Kontakt: Danusia:  847) 
852-0538, po 3:00pm 

 Poszukuję pracy do opieki nad osobami starszymi i 
chorymi. Mam długoletnie doświadczenie w opiece 
i pomocy osobom starszym i chorym. Kontakt: 
Stanisław:  773) 844-0334 

 Wynajmę pokój od zaraz do wspólnego 
zamieszkania. Kontakt: Zofia: (630)489-7596 


